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Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven ter afronding van de master Rechtsgeleerdheid. De opleiding 

heb ik gevolgd aan de Open Universiteit. Het onderwerp van deze scriptie is 'onrechtmatig 

verkregen bewijs binnen het strafrecht', in het bijzonder art. 359a Sv en het wetsvoorstel 

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Het onderzoek is gericht op de wijziging 

van art. 359a Sv en de (mogelijke) verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien, in het licht 

van de argumenten die aan processuele sancties ten grondslag liggen. 

Bij het schrijven van deze scriptie heb ik hulp gehad van de docenten van de vakgroep 

Strafrecht. Graag wil ik hen bedanken voor de aandacht en hulp. Een speciaal dankwoord 

gaat uit naar mijn scriptiebegeleider prof. mr. dr. W.H.B. Dreissen, dank voor uw kritische 

feedback. Verder wil ik mijn medestudenten bedanken voor hun steun, motivatie en 

vriendschap (vooral in deze moeilijke coronaperiode). We hebben een enorm leuke 

studieperiode gehad samen. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die mij tijdens mijn 

volledige studieperiode hebben gesteund en gemotiveerd. Zonder hen was het niet gelukt. 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

Den Haag, 1 oktober 2021 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding en probleemstelling 

 

1.1 Probleemanalyse 

Het strafrecht is onmisbaar voor de effectieve handhaving van het recht. Voor de effectieve 

handhaving is vaststelling van de relevante feiten en derhalve een bewijsregeling 

noodzakelijk. Het Nederlandse strafrecht is, met het oog op de aard en inhoud van de 

toepasselijke bewijsregels betreffende het bewijsstelsel, grotendeels gecodificeerd. Het 

strafrechtelijk leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs vindt zijn grondslag in het 

Bloedproefarrest van de Hoge Raad en is gecodificeerd in artikel 359a Sv van het Wetboek 

van Strafvordering, door de inwerkingtreding van de Wet vormverzuimen.1 

Onrechtmatig verkregen bewijs kan ingrijpende rechtsgevolgen met zich brengen. Hierbij kan 

gedacht worden aan strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid van het OM. 

De keuze voor het rechtsgevolg is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt 

beoordeeld aan de hand van het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van 

het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Volgens de wetgever wordt onder 

vormverzuimen verstaan: het niet naleven van strafprocesrechtelijke geschreven en 

ongeschreven vormvoorschriften.2 De reikwijdte van het begrip is in de loop der jaren door 

de Hoge Raad toegelicht en uiteengezet in verschillende overzichtsarresten.3 

In 2017 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid concept-wetsvoorstellen 

geïntroduceerd met het doel het Wetboek van Strafvordering te moderniseren, in het 

bijzonder de wijziging van art. 359a Sv. Deze concept-wetsvoorstellen zijn in juli 2020 

opgenomen in een definitieve memorie van toelichting.4 De wetgever heeft het voornemen 

om de wettelijke regelingen betreffende processuele sancties te wijzigen, teneinde de 

processuele sancties - in het licht van de overwegingen van de Hoge Raad betreffende dit 

onderwerp - enigszins vereenvoudigd en overzichtelijk op te zetten.5 Een belangrijke reden 

voor deze wijziging is dat het huidige art. 359a Sv enkel voor de rechter een bevoegdheid 

formuleert om processuele sancties te verbinden aan onrechtmatig handelen. Een tweede 

reden om art. 359a Sv te wijzigen is dat dit wetsartikel geen normatief richtsnoer biedt, terwijl 

het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel dit wel eist.6 Op basis van het strafvorderlijke 

legaliteitsbeginsel moet de toepassing van een processuele sanctie niet alleen wettelijke 

basis hebben, maar ook voorzien zijn van een richtsnoer teneinde de toepassing van 

processuele sancties in de praktijk te bevorderen. Hierbij is het uitgangspunt van de 

wetgever dat het toepassen van een sanctie passend geacht kan worden als de verdachte 

                                                           
1
 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen), 14 september 1995, Stb. 1995, 441 (i.w.tr. op 

2 november 1996, Stb. 1996, nr. 522).   
2
 Kamerstukken II 1993/94, 23705, nr. 3, p. 25.   

3
 HR 30 maart 2004, NJ 2004/376, m.nt. Buruma; HR 19 februari 2013, NJ 2013/308 m.nt. Keulen; 

HR 1 december 2020, NJB 2020/3063 m.nt. Blom. 
4
 Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

(ambtelijke versie juli 2020), gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.  
5
 Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

(ambtelijke versie juli 2020), gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl, p. 33. 
6
 Destijds heeft de wetgever hier wel, in het licht van het advies van de Commissie Moons, opzettelijk voor 

gekozen. De wijziging op dit punt kan dan ook worden aangemerkt als een voortschrijdend inzicht van de 
wetgever. 
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daadwerkelijk in het belang is getroffen dat door het geschonden voorschrift wordt 

beschermd.7 

De voorgenomen wijzigingen betreffende de processuele sancties zullen worden besproken 

in het licht van de (strafrechtelijke) argumenten die ten grondslag liggen aan processuele 

sancties, in het bijzonder het reparatieargument, het demonstratieargument en het 

effectiviteitsargument.8 

 

1.2 Probleemstelling en deelvragen 

Gelet op de inhoud van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van 

het nieuwe Wetboek van Strafvordering betreffende processuele sancties en de 

voorgenomen wijzigingen, is het onderzoek gericht op de wijziging van art. 359a Sv en de 

(mogelijke) verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien, in het licht van de argumenten die 

aan processuele sancties ten grondslag liggen. 

 

Het onderzoek heeft plaats gevonden aan de hand van de volgende centrale vraag: 

 

 

Wat zijn de redenen die aan het verbinden van processuele sancties aan vormverzuimen in 

het strafrecht ten grondslag kunnen liggen en komen deze redenen in gelijke mate ook tot 

uitdrukking in de wijziging van art. 359a Sv zoals voorgesteld in het wetsvoorstel tot 

vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering?  

 

 

Deelvragen die tot de beantwoording van de centrale vraag zullen leiden luiden als volgt: 

 

1. Hoe is het strafrechtelijk bewijsrecht ingericht, wanneer is er sprake van onrechtmatig 

bewijs en welke argumenten liggen ten grondslag aan processuele sancties? 

2. Onder welke omstandigheden kan onrechtmatig verkregen bewijs binnen het strafrecht 

worden gesanctioneerd en welke rol speelt art. 6 EVRM daarbij? 

3. Wat houdt het wetsvoorstel Modernisering van het Wetboek van Strafvordering, in het 

kader van de voorgenomen wijzigingen betreffende art. 359a Sv, in? 

 

1.3 Verantwoording structuur 

In deze scriptie zal het strafrechtelijk bewijsrecht centraal staan, in het bijzonder art. 359a Sv 

en de ratio bij processuele sancties. 

Allereerst zal in hoofdstuk 2 het strafrechtelijk bewijsrecht, voor zover relevant voor de 

beantwoording van de centrale vraag, uiteengezet worden. De inhoud van dit hoofdstuk is 

gericht op het strafrechtelijk bewijsstelsel, onrechtmatigheid en onbetrouwbaarheid van 

bewijs, de argumenten die ten grondslag liggen aan processuele sancties en de ratio van 

processuele sancties. In het licht van de eerste deelvraag zullen voornoemde onderwerpen 

worden toegelicht. 

                                                           
7
 Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

(ambtelijke versie juli 2020), gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl, p. 87. 
8
 Corstens en Borgers 2018, p. 864. 
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Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de ontwikkeling van art. 359a Sv besproken worden. De 

bespreking van art. 359a Sv is relevant om het strafrechtelijk leerstuk van onrechtmatig 

verkregen bewijs en de toepassing van processuele sancties te verduidelijken. In dit verband 

zal de totstandkoming en toepassing van art. 359a Sv - in het licht van relevante literatuur en 

jurisprudentie - uitgebreid besproken worden. 

In hoofdstuk 4 zal het voornemen van de wetgever om het Wetboek van Strafvordering te 

moderniseren behandeld worden. De behandeling van het wetsvoorstel zal gericht worden 

op het doel van de wetgever, de introductie van het nieuwe criterium en de ratio van het 

nieuwe criterium. Het onderzoek zal worden verricht aan de hand van de memorie van 

toelichting, zoals ingediend door de wetgever in juli 2020.9 

Tot slot wordt deze scriptie in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie, inhoudende de 

beantwoording van de centrale vraag. 

 

1.4 Onderzoeksmethoden 

De juridisch-dogmatische onderzoeksmethode zal het uitgangspunt zijn van dit onderzoek 

waarbij gericht onderzoek gedaan zal worden naar jurisprudentie, literatuur en parlementaire 

stukken omtrent het strafrechtelijk bewijsrecht. 

Het jurisprudentieonderzoek is, gelet op de rol van de Hoge Raad bij de ontwikkeling van art. 

359a Sv, heel relevant bij de bespreking van dit onderwerp. Jurisprudentie is geselecteerd 

aan de hand van de relevante wettelijke bepalingen die ter sprake komen in deze scriptie, in 

het bijzonder art. 359a Sv. Er is onderzoek gedaan naar de totstandkoming van art. 359a Sv, 

de ontwikkeling van dit wetsartikel binnen de rechtspraktijk en de rol van de Hoge Raad bij 

de ontwikkeling van het wetsvoorstel Moderniseren van het Wetboek van Strafvordering.  

Verder is het strafrechtelijk leerstuk omtrent onrechtmatige bewijsverkrijging onderzocht op 

basis van literatuuronderzoek. Verschillende juridische auteurs hebben dit leerstuk 

uitgewerkt in handboeken, juridische tijdschriften en/of publicaties. Deze bronnen bevatten 

informatie over de betekenis van relevante begrippen die zijn vervat in art. 359a Sv. Verder 

wordt art. 359a Sv in de literatuur nader toegelicht. 

Het onderwerp dat centraal staat in deze scriptie heeft veel politieke belangstelling gekregen 

waarover verschillende standpunten te vinden zijn in de parlementaire stukken. In dit verband 

is onderzoek gedaan naar de intentie van de wetgever bij het opstellen van art. 359a Sv. Met 

het oog op de voorgenomen wijzigingen van de wetgever is ook onderzoek gedaan naar de 

voorstellen van de wetgever tot wijziging van art. 359a in het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering en de definitieve memorie van toelichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

(ambtelijke versie juli 2020), gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. 
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Hoofdstuk 2 – Het strafrechtelijk bewijsrecht 

 

2.1 Inleiding 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten bewijsstelsels. Deze 

bewijsstelsels zullen toegelicht worden in paragraaf 2.2. Vervolgens zal het strafrechtelijk 

bewijsrecht besproken worden in paragraaf 2.3. Om vast te stellen wanneer er sprake is van 

onrechtmatig bewijs zal de onrechtmatigheid, onbetrouwbaarheid en redengevendheid van 

bewijs besproken worden in paragraaf 2.4. 

 

2.2 De vrije en wettelijke bewijsstelsels 

In de literatuur worden twee soorten bewijsstelsels onderscheiden, de vrije en wettelijke 

bewijsstelsels. 

Een vrij bewijsstelsel houdt in dat de wet ruimte toekent aan de rechter om zijn oordeel te 

vormen. De wet schrijft in een dergelijk geval geen regels voor met betrekking tot de vraag 

wanneer het feit bewezen mag of moet worden geacht en laat de beoordeling over aan de 

rechter.10 Dit bewijsstelsel kent twee vormen, namelijk het stelsel van de bloot gemoedelijke 

overtuiging en het stelsel van de beredeneerde overtuiging. Bij eerstgenoemd stelsel staat de 

gemoedelijke overtuiging van de rechter centraal. Wanneer de rechter overtuigd is van de 

schuld van de verdachte is dit voldoende. De rechter hoeft zijn oordeel niet te 

beargumenteren. Het stelsel van de beredeneerde overtuiging stelt dit wel verplicht. Binnen 

dit stelsel moet de rechter zijn beslissing motiveren. De rechter is gebonden aan de rede en 

moet zijn beslissing rationeel kunnen verantwoorden.11 

In tegenstelling tot een vrij bewijsstelsel is er bij een wettelijk bewijsstelsel wel sprake van 

wettelijke regels waarmee de rechter rekening moet houden. Dit bewijsstelsel kan 

onderscheiden worden in twee soorten, positief-wettelijk bewijsstelsel en negatief-wettelijk 

bewijsstelsel.12 Het positief-wettelijk bewijsstelsel houdt in dat de rechter is gebonden aan de 

door de wet voorgeschreven bewijsmiddelen. De overtuigingskracht van het bewijs speelt 

hierbij geen rol. Binnen dit stelsel verplicht de wet tot een bewezenverklaring als een 

bepaalde hoeveelheid bewijs aanwezig is.13 De tegenhanger van het positief-wettelijk 

bewijsstelsel is het negatief-wettelijk bewijsstelsel. Binnen het negatief-wettelijk bewijsstelsel 

is de rechter ook gebonden aan de wettige bewijsmiddelen zoals opgenomen in de wet. De 

eis van bewijsminima kan hier eveneens van toepassing zijn. Anders dan bij het positief-

wettelijk bewijsstelsel, is de rechter bij het negatief-wettelijk bewijsstelsel negatief gebonden 

aan de wet. Dat wil zeggen dat de rechter niet tegen zijn overtuiging in hoeft te oordelen. De 

rechterlijke overtuiging is in een dergelijk geval verplicht om tot een bewezenverklaring te 

komen.14 Bij twijfel moet de rechter de verdachte vrijspreken, het zogeheten in dubio pro reo-

beginsel.15 Hierbij dient de rechter zijn oordeel te baseren op en is hij gebonden aan de 

wettige bewijsmiddelen.16 Een bewijsmiddel is wettig als is voldaan aan de vereisten c.q. 

                                                           
10

 Keulen en Knigge 2016, p. 484. 
11

 Keulen en Knigge 2016, p. 485. 
12

 Corstens/Borgers 2018, p. 794. 
13

 Keulen en Knigge 2016, p. 485-486. 
14

 Corstens/Borgers 2018, p. 795-796. 
15

 Keulen en Knigge 2016, p. 486. 
16

 Keulen en Knigge 2016, p. 490. 



8 
 

definitie uit de wet.17 Wettigheid van een bewijsmiddel is belangrijk bij de vraag of de 

strafrechter het bewijs mag gebruiken binnen het strafproces. Ter illustratie kan gewezen 

worden op art. 342 Sv. Op grond van art. 342 Sv moet een getuige zijn verklaring afleggen 

ter terechtzitting. Hiermee worden de volgende drie waarborgen gediend, (1) de verklaring 

wordt afgelegd tegenover de rechter, (2) de getuige is conform art. 290 lid 2 Sv beëdigd en 

(3) de verdachte wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Het gebruik van 

onwettig bewijs is niet toegestaan en kan niet ten grondslag worden gelegd aan de 

bewezenverklaring. Dit is niet het geval bij onrechtmatige bewijsverkrijging. De 

onrechtmatige verkrijging van bewijsmiddelen in het voorbereidend onderzoek kan wel 

worden gebruikt, maar kan ook processuele sancties conform art. 359a Sv tot gevolg 

hebben. 

 

2.3 Het strafrechtelijk bewijsrecht 

Het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht vindt zijn grondslag in het Wetboek van 

Strafvordering (hierna: Sv) en wordt gekarakteriseerd als een negatief-wettelijk 

bewijsstelsel.18 In dit verband kan verwezen worden naar de grondregel van het bewijsrecht, 

art. 338 Sv. Op grond van art. 338 Sv kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde 

feit heeft begaan door de rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het 

onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging 

heeft bekomen. In dit wetsartikel komen verschillende kenmerken van het negatief-wettelijk 

bewijsstelsel naar voren. Keulen en Knigge hebben de kenmerken van het bewijsstelsel met 

een aantal richtsnoeren toegelicht.19 Allereerst wijzen zij op het kenmerk dat de rechter 

overtuigd moet zijn. Hij hoeft niet tegen zijn overtuiging in een oordeel te vormen. Verder 

moet de overtuiging zijn grondslag vinden in wettige bewijsmiddelen, zoals omschreven in de 

limitatieve opsomming van art. 339 Sv.20 Deze wettige bewijsmiddelen moeten voldoen aan 

het vereiste bewijsminimum. In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op art. 342 lid 

2 Sv waarin is geregeld dat het bewijs dat de verdachte het feit heeft begaan niet uitsluitend 

kan worden aangenomen op basis van één getuigenverklaring.21 Een ander kenmerk van het 

negatief-wettelijk bewijsstelsel is dat het bewijsrecht alleen van toepassing is bij de 

beantwoording van de eerste materiële vraag zoals opgenomen in art. 350 Sv. Het gaat 

hierbij dan ook om de vraag of de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Bij de 

beoordeling van deze vraag speelt de overtuiging van de rechter een belangrijke rol. De 

rechter moet zijn overtuiging uit het onderzoek op de terechtzitting bekomen.22 De rechter 

moet ook een oordeel vellen over eventuele onrechtmatigheden bij het voorbereidend 

onderzoek. De strafrechtelijke literatuur spreekt in een dergelijk geval over vormverzuimen.23 

Volgens de wetgever wordt onder vormverzuimen verstaan: het niet naleven van 

strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven vormvoorschriften.24 Vormverzuimen 

                                                           
17

 Keulen en Knigge 2016, p. 491. 
18

 Corstens/Borgers 2018, p. 794. 
19

 Keulen en Knigge 2016, p. 486-487. 
20

 Corstens/Borgers 2018, p. 795-796. 
21

 In dit hoofdstuk wordt de waardering van het bewijsmateriaal niet behandeld. Dit onderwerp zal besproken 
worden in hoofdstuk 3.  
22

 Keulen en Knigge 2016, p. 487. 
23

 Nijboer 2011, p. 145-150. 
24

 Kamerstukken II 1993/94, 23705, nr. 3, p. 25. 
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worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk (1) handelen in strijd met een wettelijk 

voorschrift, (2) handelen zonder een wettelijke basis en (3) het niet in acht nemen van de 

beginselen van een goede procesorde.25 

 

2.4 Onrechtmatigheid, betrouwbaarheid en redengevendheid van bewijs 

De strafrechtelijke literatuur maakt op het gebied van bewijsrecht onderscheid tussen 

onrechtmatigheid, betrouwbaarheid en redengevendheid van bewijs.26 Dit onderscheid is 

belangrijk, zo schrijft Dubelaar, bij de beantwoording van de vraag of er processuele sancties 

verbonden moeten worden.27 Het onrechtmatigheidsbegrip is gericht op het (onzorgvuldige) 

handelen van opsporingsambtenaren bij het verkrijgen van bewijsmateriaal en houdt een 

discretionaire bevoegdheid in. De rechter kan constateren dat er onrechtmatig is gehandeld, 

maar is niet verplicht over te gaan tot sanctionering c.q. het verbinden van rechtsgevolgen. 

Dit is niet het geval bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van het bewijs. Het 

betrouwbaarheidsbegrip vloeit voort uit het streven naar de materiële waarheid en behelst 

een verplichting tot het verbinden van rechtsgevolgen als bewijsmateriaal daadwerkelijk als 

onbetrouwbaar wordt aangemerkt.28 Verder wordt in de literatuur ook gesproken over de 

redengevendheid van bewijs. Het redengevendheidsbegrip heeft betrekking op de 

(potentiële) relevantie van verklaringen.29 Ook hier geldt dat niet-redengevend 

bewijsmateriaal niet aan de bewezenverklaring ten grondslag mag worden gelegd. 

 

2.4.1 Onrechtmatigheidsbegrip 

In de strafrechtelijke literatuur wordt het onrechtmatigheidsbegrip ruim opgevat en 

uitgelegd.30 Van onrechtmatig verkregen bewijs is sprake wanneer het bewijs is verkregen in 

strijd met het recht.31 Dat wil zeggen dat het bewijsgaringsproces in strijd met een wettelijk 

voorschrift heeft plaatsgevonden (eerste categorie). In een dergelijk geval wordt er zonder 

een wettelijke basis gehandeld door overheidsinstanties (tweede categorie). Verder zou ook 

bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het schenden van de beginselen van een goede 

procesorde (derde categorie).32 

De eerste categorie is gericht op bewijsgaring in strijd met een wettelijk voorschrift. Hierbij 

kan onder andere gedacht worden aan het niet tijdig geven van de cautie, de voorschriften 

inzake de uitoefening van dwangmiddelen en voorschriften die nageleefd moeten worden na 

de feitelijke bewijsgaring.33 Bij de tweede categorie wordt de aandacht gevestigd op het 

overheidshandelen zonder een wettelijke basis. Ter illustratie kan verwezen worden naar de 

Bloedproefarresten van de Hoge Raad.34 In de derde categorie spelen de beginselen van een 

goede procesorde een belangrijke rol. Ook als er is voldaan aan de wettelijke voorschriften 

kan het verkregen bewijs als onrechtmatig worden aangemerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer een bevoegdheid wel is gegeven maar de wijze waarop daarvan gebruik wordt 
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gemaakt onrechtmatig is.35 In dit verband kan verwezen worden naar het braak-bij-

binnentreden arrest. De Hoge Raad oordeelde in die zaak dat het indrukken van een ruit in 

strijd is met de beginselen van een goede procesorde. Dit handelen was in de gegeven 

omstandigheden naar het oordeel van de Hoge Raad disproportioneel.36 

Onrechtmatig verkregen bewijs heeft niet altijd bewijsuitsluiting tot gevolg. De beoordeling 

van de rechtmatigheidsgebreken is overgelaten aan de rechter. De rechter is niet verplicht 

over te gaan tot het toepassen van processuele sancties. Bij rechtmatigheidsgebreken kan 

de rechter ook beslissen dat er dient te worden volstaan met de constatering dat er sprake is 

geweest van onrechtmatig handelen c.q. een vormverzuim.37 Immers, onrechtmatig 

verkregen bewijs betekent niet dat het verkregen bewijs onbetrouwbaar is.38 

 

2.4.2 Betrouwbaarheidsbegrip  

Bewijs kan ook aangemerkt worden als 'onbetrouwbaar' bewijs.39 In het recht en de juridische 

bewijsleer ziet de betrouwbaarheid op de inhoud van het bewijsmiddel in relatie tot de te 

bewijzen of bewezen feiten.40 De focus ligt dan ook op eventuele betrouwbaarheidsgebreken 

en niet op de intentie en/of zorgvuldigheid waarmee de betrokken ambtenaar heeft 

gehandeld (rechtmatigheidsgebreken).41 De rechter is in beginsel vrij in de waardering van 

het bewijs, waarbij het oordeel geheel is overgelaten aan de recht.42 Als definitief is 

geconstateerd dat het bewijsmateriaal onbetrouwbaar is, moet de rechter daar 

consequenties aan verbinden c.q. overgaan tot bewijsuitsluiting.43 In dit verband kan 

bijvoorbeeld gewezen worden op de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.44 De 

rechtbank heeft in die zaak het bewijs, aangeleverd door een niet gecertificeerd 

onderzoeksbureau, als onbetrouwbaar aangemerkt en niet meegenomen in zijn oordeel. Een 

ander voorbeeld is het arrest van de Hoge Raad van 29 september 2015 over de beoordeling 

van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.45 Ten aanzien van het toetsingskader bij 

de beoordeling van de betrouwbaarheid van verklaringen heeft de Hoge Raad overwogen dat 

verschillende factoren een rol kunnen spelen. Er dient te worden gekeken of (1) de verklaring 

steun vindt in de objectieve feitelijke gegevens, (2) de verklaring zonder wetenschap vooraf 

van hetgeen uit het onderzoek reeds naar voren is gekomen, (3) de verklaring op onderdelen 

consistent is en (4) de verklaring zich op onderdelen verdraagt met andere gegevens die uit 

het onderzoek zijn gebleken.46 Verder moeten alle feiten en omstandigheden van het geval 

betrokken worden in het oordeel van de rechter, bijvoorbeeld de ouderdom, de complexiteit 

van de feiten en het motief voor het afleggen van de verklaring.47 Zo kan bijvoorbeeld een 

verklaring, afgegeven onder pressie en daardoor in strijd met art. 29 Sv, als onbetrouwbaar 
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 HR 12 december 1978, NJ 1979/142 m.nt. Mulder. 
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aangemerkt worden omdat de verdachte door de uitgeoefende druk anders dan naar 

waarheid kan hebben verklaard.48 Verder kan bewijs ook als onbetrouwbaar worden 

aangemerkt, indien er onzorgvuldigheden zijn geconstateerd in het onderzoek. Hierbij kan 

onder andere gedacht worden aan een onzorgvuldig bloedonderzoek waarbij bloed (van 

verdachte) in aanraking is gekomen met ander bloed.49   

 

2.4.3 Redengevendheidsbegrip 

Voorts kan ook de redengevendheid van het bewijs aan de orde zijn. Dat wil zeggen dat de 

relevantie van de verklaring een belangrijke rol kan spelen bij de beoordeling van het 

bewijs.50 De (potentiële) onbetrouwbaarheid van een verklaring is doorslaggevend voor de 

rechter om een verklaring niet redengevend te achten, bijvoorbeeld leugenachtige of 

tegenstrijdige getuigenverklaringen.51 Hierbij spelen drie criteria een belangrijke rol, namelijk 

(1) de wijze waarop de getuigenverklaring is weergegeven, (2) de constatering dat de 

verklaring inconsistent is met het overige tot het bewijs gebezigde materiaal en (3) de inhoud 

van de verklaring niet toereikend is om de bewezenverklaring te kunnen dragen.52 Een 

voorbeeld hiervan is het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2010 over tegenstrijdige 

getuigenverklaringen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat tegenstrijdige verklaringen van 

getuigen niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt.53 Ten aanzien van de 

onbetrouwbaarheid van bewijs, kan ook worden gewezen naar het arrest van de Hoge Raad 

van 22 april 2008. In deze zaak heeft de Hoge Raad overwogen dat het resultaat van een 

onregelmatige geuridentificatieproef niet voor het bewijs kan worden gebezigd omdat 

 

 ‚Ingeval het resultaat van een onregelmatige geuridentificatieproef voor het bewijs 

van het desbetreffende tenlastegelegde feit is gebezigd en het niet aannemelijk is dat 

zonder deze uitkomst van de geuridentificatieproef de feitenrechter op grond van het 

beschikbare bewijsmateriaal tot een bewezenverklaring zou zijn gekomen, levert dat 

een ernstig vermoeden op dat de rechter de aanvrager terzake zou hebben 

vrijgesproken”.54  
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Hoofdstuk 3 – Het huidig wettelijk kader van strafrechtelijke vormverzuimen  

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden onder welke omstandigheden onrechtmatig 

verkregen bewijs binnen het strafrecht kan worden gesanctioneerd en welke rol art. 6 EVRM 

daarbij speelt. In paragraaf 3.2 zal het juridisch kader van uitsluiting van onrechtmatig 

verkregen bewijs uiteengezet worden. Vervolgens zal in paragraaf 3.3 relevante rechtspraak 

met betrekking tot artikel 359a Sv besproken worden. 

 

3.2 Juridisch kader 

Het strafrechtelijk leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs vindt zijn grondslag in het 

Bloedproef-II-arrest en het Erwtenpistoolarrest van de Hoge Raad en is (deels) gecodificeerd 

in artikel 359a Sv van het Wetboek van Strafvordering, middels de inwerkingtreding van het 

wetsvoorstel de Wet vormverzuimen.55 Volgens de wetgever wordt onder vormverzuimen 

verstaan: het niet naleven van strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven 

vormvoorschriften.56 De reikwijdte van dit begrip heeft de Hoge Raad in de loop der jaren 

uitgelegd.57 In dit verband dient opgemerkt te worden dat onrechtmatig verkregen bewijs 

binnen het strafrecht ingrijpende rechtsgevolgen met zich mee kan brengen. Hierbij kan 

gedacht worden aan strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid van het OM. 

De keuze voor het rechtsgevolg is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt 

beoordeeld aan de hand van het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van 

het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.58 

 

3.2.1 De totstandkoming van art. 359a Sv 

Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen over de inhoud van art. 359a Sv is van belang om 

de ontstaansgeschiedenis van dit wetsartikel te bespreken. In de literatuur wordt verwezen 

naar het Bloedproef-II-arrest (1962), het Erwtenpistoolarrest (1978) en het rapport Recht in 

Vorm van de commissie Moons (1989).59 

 

Bloedproef-II-arrest 

In het verleden werd bewijsmateriaal alleen uitgesloten als de wettigheid en/of 

betrouwbaarheid ervan in twijfel getrokken kon worden. In 1962 heeft de Hoge Raad voor het 

eerst bewijsuitsluiting toegepast als een reactie op onrechtmatige bewijsverkrijging in het 

vooronderzoek.60 Embregts schrijft dat dit arrest gezien kan worden als een uitvloeisel van de 

exclusionary rule, zoals geïntroduceerd in de Verenigde Staten.61 Deze regel houdt in dat 
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 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen), 14 september 1995, Stb. 1995, 441 (i.w.tr. 
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HR 1 december 2020, NJB 2020/3063 m.nt. Blom. 
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ongerechtvaardigde inbreuken op de grondrechten van burgers niet is toegestaan en 

onrechtmatig verkregen bewijs moet worden uitgesloten.62 

In het Bloedproef-I-arrest (1951) oordeelde de Hoge Raad dat een bloedproefonderzoek, het 

zonder toestemming afnemen van bloed van de verdachte, rechtmatig geacht kan worden, 

indien wordt voldaan aan zes voorwaarden, waaronder de toestemming van de verdachte.63 

De Hoge Raad overwoog: 

 

voorts dat het met de strekking van het Wetboek van Strafvordering, in het 

bijzonder met de daarin aan den verdediging toegekende waarborgen, 

onverenigbaar zou zijn, indien de rechter tot het bewijs zou doen medewerken 

de resultaten van een bloedonderzoek ook in gevallen waarin, bij gebreke van 

toestemming van den verdediging, het afnemen van bloed als een 

onrechtmatige aantasting van diens lichamelijke integriteit moet worden 

beschouwd.64 

 

Deze overweging van de Hoge Raad komt erop neer dat het niet is toegestaan om zonder 

toestemming bloed af te nemen van de verdachte. Dit handelen wordt door de Hoge Raad 

aangemerkt als een inbreuk op het grondrecht van de onschendbaarheid van het lichaam. 

Door deze inbreuk wordt het verkregen bewijs aangemerkt als onrechtmatig. Om die reden 

kan het resultaat uit het bloedonderzoek volgens de Hoge Raad dan ook niet bijdragen aan 

het bewijs.65 

 

Erwtenpistoolarrest 

Na het Bloedproef-II-arrest was er sprake van (gedeeltelijke) onzekerheid c.q. onduidelijkheid 

over de reikwijdte van de bewijsuitsluitingsregel. Dit arrest kreeg in 1978 een vervolg. In het 

Erwtenpistoolarrest heeft de Hoge Raad de bewijsuitsluitingsregel definitief erkend en 

geoordeeld dat onrechtmatig verkregen bewijs onder omstandigheden kan worden 

uitgesloten.66 

De Hoge Raad oordeelde dat het Gerechtshof Amsterdam ten onrechte niet had beslist op 

het verweer van de raadsman omtrent de onrechtmatigheid van het onderzoek, in het 

bijzonder de bewijsverkrijging door het uitvoeren van een huiszoeking door een onbevoegde 

opsporingsambtenaar. De Hoge Raad overwoog: 

 

de mogelijkheid is opengebleven dat het in voormeld ambtsedig p.-v. 

gerelateerde onderzoek in de woning van req. is uitgevoerd door een daartoe 

niet bevoegde opsporingsambtenaar, hetgeen onder omstandigheden kan 

meebrengen dat evenbedoeld p.-v. in zoverre niet zou mogen meewerken tot 

het bewijs; dat dit ten gevolge heeft dat de bewezenverklaring niet behoorlijk 
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met redenen is omkleed, zodat het middel gegrond is en het bestreden arrest 

niet in stand kan blijven.67  

 

Met deze overweging heeft de Hoge Raad erkend dat onrechtmatig verkregen bewijs onder 

omstandigheden uitgesloten kan worden. De Hoge Raad is van oordeel dat rechters zich 

moeten uitlaten over de rechtmatigheid van het bewijs om tot een met redenen omklede 

bewezenverklaring te komen.  

 

Rapport Recht in Vorm, commissie Moons 

Als gevolg van beide hierboven genoemde arresten ontwikkelde de rechtspraak zelf, buiten 

de wet om, een sanctie op het onrechtmatig handelen van de overheid. Dit vormde dan ook 

aanleiding om deze sanctie te voorzien van een wettelijke basis binnen het strafprocesrecht. 

Om deze codificatie te realiseren werd de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering 

ingesteld.68 Onder leiding van voorzitter Moons heeft de commissie onderzoek gedaan naar 

de vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering, onder andere op het gebied van 

vormverzuimen.69 Het legaliteitsbeginsel vormt de basis van dit onderzoek. Naar oordeel van 

de commissie Moons moet – met het oog op het legaliteitsbeginsel - de in de rechtspraak 

ontwikkelde sancties op vormverzuimen worden gecodificeerd.70 Verder is de commissie 

Moons van mening dat codificatie van de sancties op vormverzuimen belangrijk is om 

legitimatie te scheppen voor eventuele overwegingen c.q. beslissingen van de rechter 

betreffende het toepassen van de sancties.71 De overwegingen en voorstellen van de 

commissie Moons hebben de basis gevormd voor de Wet vormverzuimen. Dit resulteerde 

uiteindelijk in een art. 359a Sv.72 

 

3.2.2 Art. 359a Sv 

In navolging van het advies van de commissie Moons heeft de wetgever gekozen voor een 

wettelijke grondslag voor het sanctioneren van vormverzuimen in het vooronderzoek. Gelet 

op hetgeen hiervoor is besproken, was codificatie van art. 359a Sv in het licht van het 

legaliteitsbeginsel noodzakelijk.73 De wetgever heeft tot doel gehad om de sanctionering van 

onrechtmatige bewijsverkrijging van een wettelijke basis te voorzien en hiermee een bijdrage 

te leveren aan het terugdringen van de ongewenste gevolgen, zoals geconstateerd in de 

rechtspraak, die aan vormverzuimen worden verbonden.74 Verder beoogt de wetgever 

hiermee ruimte te creëren voor de rechter om een belangenafweging te maken. Het 

voorgestelde wetsartikel strekt er dan ook toe om de in jurisprudentie ontwikkelde sancties 

vast te leggen. Hierbij betracht de wetgever een zekere terughoudendheid. De bedoeling is 

niet om een dwingend keurslijf aan de feitenrechter op te leggen. Dit blijkt ook uit de 

bewoordingen van de minister. In de memorie van toelichting spreekt de minister over ‘sterk 
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uiteenlopende omstandigheden die van geval tot geval moeten worden beoordeeld’. De 

minister benadrukt dan ook dat het aan de rechter is om deze gevallen te beoordelen en 

eventueel sancties op te leggen.75 De taak van de wetgever is om deze sancties te voorzien 

van een wettelijke basis.76 Het resultaat, art. 359a Sv, maakt het mogelijk om onrechtmatige 

bewijsverkrijging te sanctioneren en luidt als volgt: 

 

1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen 

zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen 

hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat: 

a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal 

worden verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze 

weg kan worden gecompenseerd; 

b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet 

mogen bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit; 

c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen 

sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van 

een behoorlijke procesorde voldoet. 

2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het 

belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het 

nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. 

3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met 

redenen omkleed. 

 

Art. 359a Sv heeft betrekking op vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek die niet 

hersteld kunnen worden. Normschendingen bij de opsporing, onder het gezag van de officier 

van justitie conform art. 132a Sv, vallen hier ook onder.77 Verder moet op grond van art. 132 

Sv onder het voorbereidend onderzoek worden verstaan het onderzoek dat voorafgaat aan 

de behandeling ter terechtzitting.78 Bovendien is van belang dat de vormverzuimen niet zijn 

gericht op andere dan de tenlastegelegde feiten.79 De achterliggende gedachte is dat er 

rechtstreeks verband moet zijn tussen het tenlastegelegde feit en het voorbereidend 

onderzoek waarin de vormverzuimen zijn begaan door de opsporingsambtenaren.80 Art. 359a 

Sv heeft dan ook alleen betrekking op vormverzuimen ter zake van het feit waarbij het 

onrechtmatig optreden zich heeft voorgedaan.81 Van onrechtmatig verkregen bewijs is sprake 

als zonder een wettelijke basis is gehandeld door overheidsorganen of de beginselen van 

een goede procesorde zijn geschonden. Dit kan ook onder omstandigheden de 

betrouwbaarheid van het bewijs schaden. Als de wijze waarop onrechtmatige 

bewijsverkrijging heeft plaatsgevonden tot gevolg heeft gehad dat de rechter het 
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bewijsmateriaal niet langer als betrouwbaar aanmerkt, kan de rechter beslissen dat het 

materiaal niet tot het bewijs wordt gebezigd.82  

Op grond van art. 359a Sv kan de rechter rechtsgevolgen verbinden aan onrechtmatig 

verkregen bewijs, te weten (van licht naar zwaar) strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-

ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.83 Hierbij dient te worden opgemerkt dat art. 

359a Sv een kan-bepaling is en een bevoegdheid om rechtsgevolgen te verbinden aan 

vormverzuimen formuleert. In bepaalde gevallen kan dan ook volstaan worden met de 

constatering dat er sprake is geweest van een vormverzuim.84 Zo niet, dan zal de rechter een 

sanctie moeten toepassen zoals opgenomen in art. 359a Sv.85  

De lichtste sanctie op vormverzuimen is strafmindering.86 De rechter past dit rechtsgevolg toe 

indien de verdachte door het verzuim nadeel heeft ondervonden en dit via deze weg kan 

worden gecompenseerd, bijvoorbeeld: overtreding van het vereiste van berechtiging binnen 

een redelijke termijn.87 De Hoge Raad hanteert bij de beoordeling van dit rechtsgevolg vier 

criteria; (1) de verdachte heeft nadeel ondervonden, (2) het nadeel is veroorzaakt door het 

verzuim, (3) het nadeel komt in aanmerking voor compensatie door middel van 

strafvermindering en (4) strafvermindering is in het licht van het belang van het geschonden 

voorschrift en de ernst van het verzuim gerechtvaardigd.88  

Een andere processuele sanctie die kan worden toegepast bij vormverzuimen is 

bewijsuitsluiting. Bewijsuitsluiting kan ertoe leiden dat zeer overtuigend bewijs terzijde kan 

worden gesteld.89 Dit rechtsgevolg vloeit voort uit de rechtsstaatgedachte en heeft tot doel 

om de aan de burgers toegekende grondrechten te beschermen door onrechtmatige 

overheidsoptreden te sanctioneren.90 De sanctie bewijsuitsluiting kan worden toegepast als 

(1) het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen en (2) bij de verkrijging van het 

bewijsmateriaal een belangrijk strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke 

mate is geschonden.91 Hierbij dient opgemerkt te worden dat er gevallen denkbaar kunnen 

zijn waarbij een verdachte niet veel zal opschieten met de sanctie bewijsuitsluiting 

(bijvoorbeeld omdat er nog ander belastend bewijsmateriaal beschikbaar is) en liever wenst 

te kiezen voor - een minder vergaand alternatief - strafvermindering.92 Een dergelijk beroep is 

eerder verworpen door de Hoge Raad, omdat ‘het berust op de onjuiste opvatting dat de 

strekking van art. 359a is gericht op enig profijt van de verdachte’.93  

De laatste (en zwaarste) processuele sanctie die toegepast kan worden is het niet-

ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie.94 Dit rechtsgevolg wordt toegepast als er 
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sprake is van doelbewust of met grove veronachtzaming handelen in strijd met c.q. ernstig 

inbreuk op de beginselen van behoorlijke procesorde.95 

 

3.3 De rechtspraak met betrekking tot art. 359a Sv 

Hoewel art. 359a Sv op het eerste gezicht vrij duidelijk is, bleek dat in de praktijk niet het 

geval te zijn. In een drietal zogeheten overzichtsarresten heeft de Hoge Raad de inhoud en 

reikwijdte van art. 359a Sv verduidelijkt. 

 

HR 30 maart 2004 

Het eerste arrest dat besproken zal worden is het Afvoerpijparrest.96 De Hoge Raad heeft in 

deze zaak algemene uitgangspunten en regels geformuleerd inzake de toepassing van art. 

359a Sv. Ten aanzien van bewijsuitsluiting heeft de Hoge Raad overwogen dat 

bewijsuitsluiting aan de orde kan komen indien het bewijs door het verzuim is verkregen en 

aangemerkt kan worden als onrechtmatige bewijsverkrijging. In een dergelijk geval zal de 

rechter beoordelen of door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) 

voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.97 Daarbij moeten alle 

omstandigheden van het geval, in het licht van de wettelijke beoordelingsfactoren van art. 

359a Sv, worden beoordeeld. Voornoemde regel heeft de Hoge Raad in verschillende 

arresten toegepast. Een voorbeeld hiervan is het arrest van 19 december 2006.98 In deze 

zaak heeft de Hoge Raad overwogen dat het verzuim, inhoudende het betreden van een erf 

door over een hek te stappen zonder redelijk vermoeden van schuld, onvoldoende grond 

vormt voor bewijsuitsluiting.99 De verbalisanten hebben in casu een erf betreden waarna zij 

meteen een henneplucht hebben geroken. De handelingen van verbalisanten maken een 

inbreuk op de privacy van verdachte, maar is zodanig van beperkte omvang dat niet kan 

worden overgegaan tot uitsluiting van het verkregen bewijs. Verder kan ook worden gewezen 

naar het arrest van 29 mei 2007.100 Bij een onderzoek - op grond van art. 17 Douanewet - op 

Schiphol werd in de vagina van een verdachte cocaïne aangetroffen. In art. 17 van de 

Douanewet wordt gesproken over lijfvisitatie. Ten aanzien van dit onderzoek, heeft de Hoge 

Raad overwogen dat het begrip lijfvisitatie niet zo een ingrijpend onderzoek als onderhavige 

omvat.101 Uit de ontstaansgeschiedenis van art. 17 Douanewet blijkt dat de wetgever tot doel 

heeft gehad om (lichte) onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld onderzoek aan kleding. 

Ingrijpende onderzoeken vallen hier niet onder.102 In dergelijke gevallen moet rekening 

gehouden worden met de eisen die voortvloeien uit art. 10 en 11 van de Grondwet en art. 8 

van het EVRM (het recht op de persoonlijke levenssfeer en het recht op onaantastbaarheid 

van het lichaam).103 Een onderzoek als onderhavige is dan ook niet toegestaan en levert een 

aanzienlijke schending op van art. 17 Douanewet met bewijsuitsluiting tot gevolg. 
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Verder heeft de Hoge Raad overwogen dat de Schutznorm, ook wel bekend als het 

relativiteitsvereiste, in acht dient te worden genomen.104 Bij de beoordeling dient de rechter 

rekening te houden met de in art. 359a Sv genoemde (drie) factoren in samenhang met alle 

omstandigheden van het geval. De eerste factor is gericht op het belang dat het geschonden 

voorschrift dient.105  De door de Hoge Raad geïntroduceerde Schutznorm houdt in dat de 

verdachte daadwerkelijk getroffen moet zijn in het belang dat de overtreden norm beoogt te 

beschermen. De tweede factor is de ernst van het verzuim. De omstandigheden van het 

geval en de mate van verwijtbaarheid van het verzuim spelen bij de beoordeling een 

belangrijke rol. De laatste factor is gericht op het nadeel dat door het verzuim wordt 

veroorzaakt. Bij de beoordeling is van belang in hoeverre de verdachte in zijn verdediging is 

geschaad. Hierbij speelt de causaliteit c.q. de feiten en omstandigheden van het geval ook 

een belangrijke rol.106 

 

HR 19 februari 2013 

Het tweede arrest dat besproken wordt is het arrest van 19 februari 2013.107 In die zaak heeft 

de Hoge Raad - onder verwijzing naar en voortbouwend op het arrest van 30 maart 2004 - 

beoogd een effectievere normering van het strafvorderlijk optreden te creëren. Aan de hand 

van drie concrete situaties geeft de Hoge Raad uitleg over de toepassing van de rechtsregels 

met betrekking tot art. 359a Sv. 

Allereerst overweegt de Hoge Raad dat uitsluiting van bewijs noodzakelijk is om schending 

van art. 6 EVRM te voorkomen. Toepassing van bewijsuitsluiting is noodzakelijk het recht van 

de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM te waarborgen.108 Hier is geen 

sprake van een bevoegdheid, maar van een plicht tot bewijsuitsluiting. Het doel dat met 

bewijsuitsluiting wordt nagestreefd is het bevorderen van de beoogde normerende werking 

op de praktijk van opsporing en vervolging, het zogeheten effectiviteitsargument.109 Bij de 

opsporing en/of vervolging maken veel opsporingsmethoden inbreuk op de privacy van 

verdachten. De vraag of een rechtsgevolg moet worden verbonden is afhankelijk van de 

belangenafweging, in het bijzonder: de belangen van waarheidsvinding en bestraffing van 

strafbare feiten en de belangen omtrent de handhaving van grondrechten en de bevordering 

van het normconform handelen van politie en justitie bij het voorbereidend onderzoek.110 Op 

grond van artikelen 6 en 8 van het EVRM wordt het recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer in het opsporingsonderzoek beschermd. Bij de beantwoording van de vraag of er 

sprake is van een inbreuk op het recht op eerbiediging van het privéleven van de verdachte 

spelen de omstandigheden van het geval een belangrijke rol.111 Op grond van vaste 

jurisprudentie van het EHRM, is het aan de nationale strafrechter om de gevolgen van 

onrechtmatige bewijsgaring te bepalen.112 Het EHRM laat dan ook de beoordeling van 

vormfouten over aan het nationale recht en blijft ver weg van kwesties die het bewijs 
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betreffen, tenzij het recht op fair trial in het geding is.113 Zoals ook door de Hoge Raad is 

bevestigd moeten de rechten die aan de verdachte toekomen in het kader van art. 6 EVRM 

worden gewaarborgd.114 

Dit punt was aan de orde bij en kan geïllustreerd worden met de zaak Khan.115 Het EHRM 

oordeelde dat art. 6 EVRM niet is gericht op de toelaatbaarheid van bewijs, maar op het 

proces in de zin van de fair trial (het recht op een eerlijk proces als geheel). Naar oordeel van 

het EHRM had de verdachte in casu de ruimte c.q. mogelijkheden om de echtheid en het 

gebruik van het bewijsmateriaal te bestrijden. In onderhavig geval heeft het EHRM 

geoordeeld dat het toelaten van het bewijs niet heeft geleid tot een oneerlijk proces in de zin 

van art. 6 EVRM. Deze regel is aangevuld in het arrest Allan (onrechtmatige bewijsverkrijging 

door middel van verborgen beeldopname- en afluisterapparaten).116 Het EHRM heeft in deze 

zaak overwogen dat het afluisteren een schending oplevert van art. 8 EVRM. Het gebruik van 

bewijsmateriaal dat is verkregen door schending van art. 8 EVRM, in beginsel geen 

schending oplevert van art. 6 EVRM. Echter, naar oordeel van het EHRM valt het inzetten van 

de informant met het doel om verklaringen uit te lokken niet onder deze regel. Het EHRM 

merkt op dat hier het zwijgrecht in het geding is. Het zwijgrecht is een centraal element van 

een eerlijke procedure en kan niet terzijde worden geschoven.117 Door een informant in te 

zetten hebben de autoriteiten het recht van de verdachte om geen verklaring af te leggen 

niet gerespecteerd. Het EHRM heeft dan ook geoordeeld dat het gebruik van een verklaring 

in het proces, welke is verkregen door de inzet van een informant, in strijd is met het 

zwijgrecht en daarmee ook een schending oplevert van art. 6 EVRM. Gelet op de 

overwegingen van het EHRM (in beide zaken) valt op dat doorslaggevend is of het gebruik 

van het bewijs strijdigheid oplevert met de verdedigingsrechten die voortvloeien uit art. 6 

EVRM en daarmee kan leiden tot een oneerlijk proces.118  

Verder legt de Hoge Raad de nadruk op de gevallen waarin het recht van de verdachte op 

een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM niet (rechtstreeks) aan de orde is, maar sprake is 

van een ander belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel dat in aanzienlijke mate 

is geschonden, toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk worden geacht als middel om 

toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg hebben 

te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in overeenstemming 

met de voorgeschreven norm.119 In een dergelijk geval wordt de toepassing van 

bewijsuitsluiting ingezet als middel om opsporingsambtenaren te weerhouden van 

toekomstige onrechtmatige handelingen bij het voorbereidend onderzoek (tweede categorie). 

Bewijsuitsluiting kan worden toegepast als er sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op 

de grondrechten van een verdachte. In dit kader wijst de Hoge Raad op (1) het hiervoor 

besproken lijfvisitatie-arrest en (2) het fundamentele belang dat met bescherming van het 

professionele verschoningsrecht wordt gediend.120 Bij de beoordeling dient de rechter, zoals 
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ook overwogen in het arrest van 30 maart 2004, de wettelijke beoordelingsfactoren te 

beoordelen in het licht van de omstandigheden van het geval. Hieraan voegt de Hoge Raad 

toe dat de rechter ook dient te overwegen of  

 

‚in de gegeven omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de 

daarvan te verwachten negatieve effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze 

afbreuk wordt gedaan aan zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de 

bestraffing van de dader van een — mogelijk zeer ernstig — strafbaar feit, alsmede in 

voorkomend geval aan de rechten van slachtoffers of hun nabestaanden, mede gelet 

op uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen tot effectieve bestraffing”.121  

 

De derde categorie betreft gevallen waarin het vormverzuim zozeer bij herhaling voorkomt 

dat het structurele karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten zich, vanaf het 

moment waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, onvoldoende 

inspanningen hebben getroost overtredingen van het desbetreffende voorschrift te 

voorkomen. Het ligt op de weg van het openbaar ministerie om aan te tonen dat de 

verantwoordelijke autoriteiten de nodige c.q. adequate maatregelen hebben getroffen om 

structurele overtreding van betreffende voorschrift te voorkomen.122 

  

HR 1 december 2020 

Het derde arrest dat besproken zal worden is het arrest van 1 december 2020.123 In dit arrest 

heeft de Hoge Raad kennisgenomen van het voorstel tot modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering en overwogen dat er geen substantiële wijzigingen aangebracht zullen worden 

in het beoordelingskader, zoals in eerdere arresten is uiteengezet. Wel heeft de Hoge Raad 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om de huidige maatstaven te nuanceren c.q. 

bijstellen.124 

Allereerst gaat de Hoge Raad in op de beperking tot verzuimen die zijn begaan bij het 

voorbereidend onderzoek (eerste categorie). De toepassing van art. 359a Sv is eerder 

begrensd tot vormverzuimen die zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek tegen de 

verdachte. Volgens de Hoge Raad sluit dit niet uit dat de vraag aan de orde kan komen of 

een rechtsgevolg kan worden verbonden aan onrechtmatige handelingen buiten het bereik 

van art. 359a Sv. Hierbij kan gedacht worden een dergelijk verzuim van de officier van justitie 

in de zin van art. 311 lid 1 Sv, bijvoorbeeld in het kader van (1) het indienen van een 

voornemen van de ontnemingsverordening en/of het instellen strafrechtelijk financieel 

onderzoek, (2) het gebruiken van onderzoeksresultaten van de inlichtingendienst en (3) de 

handelingen van een particuliere beveiliger.125 Voorts is bij de beoordeling van dit onderwerp 

van belang of er sprake is van een onrechtmatige handeling die van bepalende invloed is 

geweest op het verloop van het opsporingsonderzoek naar en/of de (verdere) vervolging van 

de verdachte binnen het strafproces.126 Voor het verbinden van rechtsgevolgen aan de 

                                                           
121

 HR 19 februari 2013, NJ 2013/308 m.nt. Keulen, r.o. 2.4.5. 
122

 HR 19 februari 2013, NJ 2013/308 m.nt. Keulen, r.o. 2.4.6. 
123

 HR 1 december 2020, NJB 2020/3063 m.nt. Blom. 
124

 HR 1 december 2020, NJB 2020/3063 m.nt. Blom, r.o. 2.1.5. 
125

 HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN2297; HR 20 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0251; 
HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544; HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7501. 
126

 HR 1 december 2020, NJB 2020/3063 m.nt. Blom, r.o. 2.2.2. 



21 
 

onrechtmatige handelingen kan aansluiting worden gezocht bij de eerder ontwikkelde 

maatstaven van de Hoge Raad.  

Vervolgens komt de Hoge Raad terug op zijn overwegingen met betrekking tot 

strafvermindering, in het bijzonder rechtsoverweging 3.6.3 van het arrest van 30 maart 2004. 

Ten aanzien van dit onderwerp, overweegt de Hoge Raad dat voor toepassing van 

strafvermindering is vereist dat de verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden. 

Hierbij is (nog steeds) van belang dat het toepassen van strafvermindering in het licht van het 

geschonden voorschrift en de ernst van het verzuim gerechtvaardigd moet zijn. Van een 

dergelijke situatie is sprake als het vormverzuim de belangen van de verdachte binnen het 

proces ernstig aantast en niet kan worden volstaan met een enkele constatering van dat 

vormverzuim, bijvoorbeeld: vormverzuimen die een inbreuk maken op de lichamelijke 

integriteit of de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.127 Verder heeft de Hoge Raad 

overwogen dat toepassing van strafvermindering niet is uitgesloten als er sprake is geweest 

van een of meerdere vormverzuimen in het verloop van de strafprocedure die het voeren van 

de verdediging ernstig hebben bemoeilijkt, maar in voldoende mate zijn hersteld om het 

proces als geheel eerlijk te laten verlopen.128 

Voor wat betreft de sanctie bewijsuitsluiting, komt de Hoge Raad terug op zijn arrest van 19 

februari 2013. Ten aanzien van de overwegingen omtrent het recht op een eerlijk proces in 

de zin van art. 6 EVRM, merkt de Hoge Raad op dat deze categorie onverkort blijft bestaan. 

Met betrekking tot de overige twee categorieën, heeft de Hoge Raad overwogen dat deze 

categorieën in de praktijk niet goed te scheiden zijn en de toepassing als te complex wordt 

ervaren.129 Op dit punt introduceert de Hoge Raad een gemeenschappelijk c.q. globaal 

beoordelingskader. De Hoge Raad overweegt dat bewijsuitsluiting kan worden toegepast als 

er sprake is van een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel. 

Als uitgangspunt geldt dat door toepassing van bewijsuitsluiting de rechtsstatelijke 

waarborgen worden nageleefd met het doel de met opsporing en vervolging belaste 

ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden c.q. het voorkomen van vergelijkbare 

vormverzuimen in de toekomst.130   

Verder heeft de Hoge Raad gewenst zijn overwegingen met betrekking tot de niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, in het bijzonder rechtsoverweging 3.6.5 

van het arrest van 30 maart 2004, te verduidelijken. Ten aanzien van de strekking van 

betreffende maatstaf, heeft de Hoge Raad overwogen dat in het geval dat een zodanig 

ernstige inbreuk op het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak is 

gemaakt dat geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM, 

niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging plaatsvindt. Hiermee 

wordt gedoeld op onherstelbare inbreuken op het recht op een eerlijk proces in de zin van 

art. 6 EVRM en de bewoordingen van het EHRM in het kader van ‘’the proceedings as a 

whole were not fair’’.131 Als op grond van laatstgenoemde inbreuk de niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in beeld komt, hoeft daarnaast niet worden 
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vastgesteld – op dit punt wordt de eerder gehanteerde maatstaf bijgesteld - dat betreffende 

inbreuk doelbewust of met grove veronachtzaming heeft plaatsgevonden.132 
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Hoofdstuk 4 – Modernisering Wetboek van Strafvordering 

 

4.1 Inleiding 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het voornemen het Wetboek van Strafvordering 

te moderniseren. In dit hoofdstuk zal het wetsvoorstel, voor zover de wijzigingen zien op art. 

359a Sv, besproken worden. In paragraaf 4.2 zal het doel van de wetgever toegelicht 

worden. Het nieuwe criterium zal behandeld worden in paragraaf 4.3. Vervolgens zal in 

paragraaf 4.4 worden stilgestaan bij de nieuwe (geïntroduceerde) wetsbepalingen.  

 

4.2 Het doel van de wetgever 

De wetgever is bezig om het Wetboek van Strafvordering te moderniseren. In het project 

wordt ook het vraagstuk omtrent vormverzuimen in de zin van art. 359a Sv onder de loep 

genomen.133 Uit de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever art. 359a Sv niet 

ongewijzigd zal overnemen in het nieuwe wetboek en een nieuw criterium zal aankondigen.134 

Een belangrijke reden hiervoor is dat de huidige regelgeving de bevoegdheid om 

processuele sancties aan onrechtmatig handelen te verbinden formuleert als een 

bevoegdheid van de rechter.135 Echter, het verbinden van processuele sancties aan 

onrechtmatig handelen is niet alleen de taak van de rechter, maar ook van officieren van 

justitie en andere (bevoegde) ambtenaren.136 Zo kunnen ambtenaren werkzaam bij het 

openbaar ministerie en opsporingsambtenaren in de praktijk geroepen zijn om te beoordelen 

of aan onrechtmatig handelen processuele sancties moeten worden verbonden.137 

Verder is de wetgever de mening toegedaan dat de huidige wetsbepaling geen normatief 

richtsnoer biedt bij de toepassing van processuele sancties.138 Met het oog op het 

strafvorderlijke legaliteitsbeginsel acht de wetgever het ook wenselijk om een richtsnoer te 

bieden voor de toepassing van de processuele sancties.139 Deze processuele sancties zullen 

worden gecodificeerd in een titel (van Boek 4).140 

 

4.3 Het nieuwe criterium 

De wetgever heeft in het nieuwe artikel voor bewijsuitsluiting een nieuw beoordelingsbegrip 

opgenomen, te weten: het belang van een goede rechtsbedeling, en heeft hiermee beoogd 

een normatief richtsnoer te geven aan de toepassing van deze sanctie.141 In de bepaling 

wordt dan ook geen causaal verband (tussen het vormverzuim en de bewijsverkrijging) 
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centraal gesteld. Voor de toepasselijkheid van voornoemde bepaling is doorslaggevend of bij 

de verkrijging van bewijsmateriaal onrechtmatig is gehandeld. De causale relatie is 

verdisconteerd in de beoordeling of bewijsuitsluiting in het belang is van een goede 

rechtsbedeling. Om de invulling van dit beoordelingsbegrip te concretiseren heeft de 

wetgever aansluiting gezocht bij jurisprudentie, in het bijzonder het arrest Onbevoegde 

hulpofficier.142 Hoewel de wetgever heeft gekozen voor een andere structuur c.q. driedeling, 

valt op dat de overwegingen van de Hoge Raad ten aanzien van de drie categorieën 

(handelen in strijd met een wettelijk voorschrift, handelen zonder een wettelijke basis en het 

niet in acht nemen van de beginselen van een goede procesorde) ook terugkomen in het 

wetsvoorstel.143 Verder dient opgemerkt te worden dat voor de belangenafweging in 

aanzienlijke mate aansluiting wordt gezocht bij de jurisprudentiële factoren, zoals overwogen 

door de Hoge Raad in het arrest van 19 februari 2013.144 Met de woorden van de wetgever is 

er dan ook sprake van een goede rechtsbedeling indien de ernst van de inbreuk op rechten 

van de verdachte zwaarder weegt dan de met veroordeling en bestraffing gemoeide 

belangen.145 Hiermee wordt gedoeld op de waarheidsvinding, de bestraffing van de dader 

van een strafbaar feit en de eerbiediging van de rechten van slachtoffers.146 

Met het nieuwe criterium beoogt de wetgever de processuele rechten van de verdachte te 

beschermen en het normconform handelen van opsporingsambtenaren te bevorderen. Op 

grond van artikel 4.3.14, derde lid, kan bewijsmateriaal worden uitgesloten indien 

opsporingsambtenaren onrechtmatig hebben gehandeld. In een dergelijk geval brengt het 

belang van een goede rechtsbedeling mee dat bewijs kan worden uitgesloten, met het doel 

om het normconform handelen van opsporingsambtenaren te bevorderen.147 

Verder kan uit de memorie van toelichting worden afgeleid dat het criterium omtrent de 

goede rechtsbedeling in de praktijk ertoe kan leiden dat de rechterlijke afweging resulteert in 

een andere uitkomst dan het huidige jurisprudentiële kader van de Hoge Raad.148 Typerend 

voor het nieuwe criterium is dat alle belangen en argumenten (voor en tegen) die in het 

specifieke geval aan de orde zijn worden afgewogen bij de beoordeling van de vraag of 

bewijsmateriaal moet worden uitgesloten.149 Het gevolg hiervan is dat bewijsuitsluiting bij 

minder belangrijke schendingen c.q. lichte overtredingen niet bij voorbaat is uitgesloten.150 

Door bewijsuitsluiting bij lichte overtredingen niet bij voorbaat uit te sluiten wordt er meer 

ruimte gecreëerd voor de rechter. De rechter kan dan ook bij deze gevallen overwegen 

bewijsuitsluiting toe te passen.151 Onder het huidige art. 359a Sv wordt dit belemmerd en 

dient de rechter rekening te houden met de in lid 2 genoemde beoordelingsfactoren. 
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4.4 Het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

De bepalingen die ertoe strekken een richtsnoer te bieden zijn vervat in de voorgestelde 

artikelen 4.3.13 (strafvermindering), artikel 4.3.14 (bewijsuitsluiting) en artikel 4.3.15 (niet-

ontvankelijkverklaring van het OM).152 Hierna zullen voornoemde artikelen toegelicht worden. 

 

4.4.1 Strafvermindering (artikel 4.3.13) 

 

Onrechtmatig handelen door het openbaar ministerie of een opsporingsambtenaar leidt tot 

vermindering van de opgelegde straf indien het daardoor veroorzaakte nadeel langs deze 

weg kan worden gecompenseerd en strafvermindering in het belang is van een goede 

rechtsbedeling. 

 

De voorgestelde normering met betrekking tot strafmindering sluit in belangrijke mate aan op 

art. 359a Sv. Voor de toepassing van deze processuele sanctie wijst de wetgever op de 

kaders zoals geformuleerd door de Hoge Raad in het afvoerpijparrest. Voor wat betreft de 

achtergrond, merkt de wetgever wel op dat in de voorgestelde benadering centraal staat of 

het door het onrechtmatig handelen veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden 

gecompenseerd.153 Hiermee doelt de wetgever op de bepalende rol van het delict. De aard 

van het delict is bepalend bij de beantwoording van de vraag of een nadeel geschikt is voor 

compensatie. Bij een slachterofferloos delict heeft het toepassen van strafvermindering 

minder nadelige gevolgen c.q. impact dan bij een delict dat tot (zwaar) lichamelijk letsel of de 

dood heeft geleid.154 Verder valt op dat de wetgever ook deze processuele sanctie heeft 

gekoppeld aan het belang van een goede rechtsbedeling. De reden hiervoor is dat de 

wetgever zeker wenst te stellen dat de rechter slechts tot strafvermindering overgaat in de 

gevallen waarin het in de rede ligt om het door onrechtmatig handelen veroorzaakte nadeel 

in de straf te compenseren.155 

 

4.4.2 Bewijsuitsluiting (artikel 4.3.14) 

 

1. Indien bij de verkrijging van bewijsmiddelen onrechtmatig is gehandeld, kunnen deze 

bewijsmiddelen bijdragen aan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft 

begaan tenzij het belang van een goede rechtsbedeling zich daar tegen verzet.  

 

2. Indien zonder betrokkenheid van openbaar ministerie en opsporingsambtenaren 

onrechtmatig is gehandeld, is bewijsuitsluiting in het belang van een goede rechtsbedeling 

indien de ernst van de inbreuk op rechten van de verdachte zwaarder weegt dan de met 

veroordeling en bestraffing gemoeide belangen. 
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3. Indien opsporingsambtenaren onrechtmatig hebben gehandeld, kan het belang van een 

goede rechtsbedeling meebrengen dat de resultaten worden uitgesloten als bewijs 

teneinde te bevorderen dat in overeenstemming met de geschonden norm wordt 

gehandeld. 

 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat het eerste lid van art. 4.3.14 gericht is op het 

centrale begrip ‘het belang van een goede rechtsbedeling’.156 Het belang van een goede 

rechtsbedeling houdt in dat onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen kunnen bijdragen aan 

het bewijs, tenzij het belang van een goede rechtsbedeling zich daartegen verzet. In een 

dergelijke situatie is niet alleen de ernst van de inbreuk op de rechten van de verdachte van 

belang, maar ook de gevolgen voor het bevorderen van normconform handelen van 

opsporingsambtenaren. Door de processuele sanctie bewijsuitsluiting te koppelen aan het 

belang van een goede rechtsbedeling wordt een normatief richtsnoer toegevoegd. Als er 

wordt vastgesteld dat er bij de verkrijging van bewijsmiddelen onrechtmatig is gehandeld 

leidt de toepassing van het eerste lid tot bewijsuitsluiting. In een dergelijk geval fungeert het 

richtsnoer als een zelfstandige waarde voor bewijsuitsluiting. In de overige gevallen dient er 

een belangenafweging plaats te vinden in de zin van het tweede en derde lid.157 Het tweede 

en derde lid van voornoemd artikel vloeit voort uit het arrest van 19 februari 2013 en is 

gericht op de vraag of in de gegeven omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting 

opweegt tegen de daarvan te verwachten negatieve effecten en of aldus niet op 

onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan zwaarwegende belangen als de 

waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een - mogelijk zeer ernstig – strafbaar 

feit.158 Verder valt op dat de wetgever onderscheid maakt tussen het onrechtmatig handelen 

zonder betrokkenheid van het openbaar ministerie en opsporingsambtenaren (lid 2) en met 

betrokkenheid van opsporingsambtenaren (lid 3). Dit onderscheid is in lijn met het doel van 

de wetgever bij het moderniseren c.q. wijzigen van art. 359a Sv.159 Hiermee benadrukt de 

wetgever namelijk de wens om het normconform handelen van opsporingsambtenaren te 

bevorderen. 

 

4.4.3 Niet-ontvankelijkheid van het OM (artikel 4.3.15) 

 

1. Het openbaar ministerie verliest het recht om de verdachte te vervolgen indien ernstig 

afbreuk is gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk proces of indien de 

vervolging ten gevolge van onrechtmatig handelen op een andere grond niet te verenigen 

is met een goede procesorde. 

 

2. De vervolging doet in ieder geval ernstig afbreuk aan het recht van de verdachte op een 

eerlijk proces als de verdachte door een opsporingsambtenaar dan wel door een persoon 

voor wiens handelen een opsporingsambtenaar of het openbaar ministerie verantwoordelijk 

is, tot het ten laste gelegde strafbare feit is gebracht terwijl zijn opzet daarop tevoren niet 

was gericht. 
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3. De vervolging van de verdachte is, behoudens zwaarwegende omstandigheden, niet te 

verenigen met een goede procesorde indien onjuist of onvolledig verslag wordt gedaan van 

ernstig onrechtmatig handelen door een opsporingsambtenaar dan wel een persoon voor 

wiens handelen een opsporingsambtenaar of het openbaar ministerie verantwoordelijk is 

dat met het ten laste gelegde strafbare feit verband houdt en dit verzuim niet tijdig wordt 

rechtgezet. 

 

De formulering van artikel 3.1.8 is in lijn met de bewoordingen van de huidige art. 359a Sv. 

Ook in de voorgestelde bepaling is doorslaggevend of er sprake is van een goede 

procesorde. Deze rechtsregel is afkomstig uit het Zwolsmanarrest.160 Het zogeheten 

Zwolsman-criterium houdt in dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk kan worden 

verklaard, indien er sprake is van een ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke 

procesorde waarbij de belangen van de verdachte doelbewust of met grove veronachtzaming 

worden aangetast.161 Wel valt op dat de wetgever de eis van doelbewustheid of grove 

veronachtzaming in de voorgestelde bepaling achterwege heeft gelaten. De achterliggende 

gedachte is dat niet het verwijt van het openbaar ministerie centraal moet staan, maar het 

resultaat van het onrechtmatig handelen.162 Verder heeft de wetgever ook de zinsnede ‘de 

behandeling van de zaak’ geschrapt. Deze keuze van de wetgever is begrijpelijk, omdat er 

met de invoering van de nieuwe wetsbepaling ruimte ontstaat voor buitengerechtelijke 

afdoening (door het openbaar ministerie). De voorgestelde norm is ook van toepassing bij het 

buitengerechtelijk proces. Vervolging door een strafbeschikking moet ook voldoen aan de 

eisen van een goede procesorde.163 
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Hoofdstuk 5 - Gronden voor processuele sancties 

 

5.1 Inleiding 

Er kunnen verschillende argumenten ten grondslag liggen aan processuele sancties. In 

paragraaf 5.2 zal besproken worden welke argumenten, in het licht van de 

rechtsstaatgedachte, ten grondslag liggen aan processuele sancties (in algemene zin). 

Vervolgens zal in paragraaf 5.3 de gronden voor sanctionering op basis van art. 359a Sv 

behandeld worden. Tot slot zal in paragraaf 5.4 het effect van het nieuwe criterium met 

betrekking tot de ratio van processuele sancties, in het licht van de eerder besproken 

argumenten die ten grondslag kunnen liggen aan processuele sancties, besproken worden. 

 

5.2 Gronden voor processuele sancties in algemene zin 

De rechtsstaatgedachte speelt een belangrijke rol bij het vraagstuk omtrent de processuele 

sancties. Volgens Burkens zijn er vier vereisten waar een rechtsstaat aan moet voldoen.164 De 

eerste vereiste is het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel houdt in dat het handelen van 

het bevoegd gezag gebaseerd moet zijn op een wettelijke grondslag. De overheid moet zich 

houden aan de wet.165 De tweede vereiste waaraan een rechtsstaat moet voldoen is de 

machtenscheiding, de zogeheten trias politica. De trias politica houdt in dat de wetgevende, 

uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden moeten blijven. De spreiding van de machten 

is relevant om de vrijheid van de burger te waarborgen.166 De vrijheid van de burgers worden 

ook gewaarborgd door middel van de toegekende grondrechten, de derde vereiste van een 

rechtsstaat. De fundamentele rechten en vrijheden stellen grenzen vast aan de 

bevoegdheden van de wetgever en zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale 

verdragen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vrijheden en rechten niet absoluut zijn. 

Onder omstandigheden kunnen vrijheden en rechten worden beperkt.167 De laatste vereiste 

van een rechtsstaat is dat de burger toegang moet kunnen hebben tot een onafhankelijke 

rechter. Het overheidshandelen moet op rechtmatigheid getoetst kunnen worden door 

onafhankelijke rechters. Burgers moeten de rechtmatigheid van het overheidshandelen 

kunnen laten toetsen aan onafhankelijke rechters.168 

Volgens Corstens en Borgers moet het vraagstuk omtrent processuele sancties in het licht 

van de rechtsstaatgedachte worden benaderd.169 De overheid moet zich houden aan de 

regels, dient de aan de burgers toegekende rechten te respecteren en mag deze niet 

overtreden.170 Aan een dergelijke overtreding moeten rechtsgevolgen verbonden kunnen 

worden. De rechtsstaatgedachte vraagt als het ware om sanctionering van onrechtmatig 

handelen door de overheid. In dit verband bespreken Corstens en Borgers drie argumenten 

die ten grondslag kunnen liggen aan processuele sancties, het reparatieargument, 

demonstratieargument en effectiviteitsargument.171 
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Het reparatieargument is gericht op herstel en houdt in dat de overheid niet mag profiteren 

van onrechtmatigheden. Om die reden wordt in een dergelijk geval het door haar behaalde 

voordeel weggenomen met het doel de rechtsschending in zekere zin te herstellen. Naar de 

mening van Corstens en Borgers wordt hiermee de regelschending gerepareerd. De 

verdachte wordt hiermee als het ware in de situatie gebracht zoals die geweest zou zijn als 

de overheid zich wel aan de regels had gehouden.172 De nadruk wordt dan ook gelegd op het 

herstel van de oude toestand. Hiermee wordt het vertrouwen van de burgers in het 

rechtssysteem gediend. In dit verband dient wel opgemerkt te worden, zoals Embregts ook 

schrijft, dat het begrip reparatie niet verward moet worden met het begrip compensatie. 

Embregts is van mening en benadrukt dat als de verdachte de facto geen voordeel heeft bij 

een processuele sanctie, doordat er bijvoorbeeld voldoende ander rechtmatig verkregen 

bewijs is om tot een veroordeling te komen, dat dan toch aan het reparatiedoel tegemoet is 

gekomen.173 

Onder het demonstratieargument wordt verstaan dat aan het publiek wordt getoond dat de 

overheid zich ook aan de regels moet houden. Door middel van een processuele sanctie 

wordt aan het publiek kenbaar gemaakt dat onrechtmatige handelingen van de overheid niet 

ongestraft kan blijven.174 Een processuele sanctie als consequentie bevordert het gezag van 

het recht en is tevens een instrument voor de rechterlijke macht om zich te distantiëren van 

onrechtmatig overheidsoptreden. Hiermee wordt dan ook als het ware de integriteit van het 

strafproces gewaarborgd.175 

Bij het effectiviteitsargument, oftewel het preventieargument, ligt de nadruk op de 

bevordering van het normconform handelen van politie en justitie. Het onrechtmatig 

overheidsoptreden kan leiden tot diverse processuele sancties (met vrijspraak tot gevolg), 

waardoor het voor de overheid zinloos zal zijn om in het vervolg dezelfde methoden te 

hanteren.176 Dit zal de politie en justitie stimuleren om wel normconform te handelen. 

Hiermee kunnen strafvorderlijke beschermingsregels worden gerealiseerd en toekomstig 

onrechtmatig overheidsoptreden worden voorkomen.177 

In de strafrechtelijke literatuur worden ook tegenargumenten besproken die tegen 

bewijsuitsluiting pleiten; het belang van de waarheidsvinding, de ineffectiviteit van 

processuele sancties en de (indirecte) invloed op het oordeel van de rechter. 

Het belangrijkste argument dat de tegenhangers van processuele sancties aandragen, zo 

schrijft Embregts, is dat de waarheidsvinding niet wordt gediend.178 Dat het bewijs 

onrechtmatig is verkregen doet niet af aan de betrouwbaarheid ervan. Immers, een 

processuele sanctie kan in het uiterste geval resulteren in vrijspraak. Bij ernstige delicten kan 

dit leiden tot publieke onrust. Publieke onrust ligt dan ook in het verlengde van het argument 

van de waarheidsvinding en heeft negatieve invloed op het maatschappelijk draagvlak voor 

de strafrechtspleging.179 
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Door tegenstanders wordt de effectiviteit van een processuele sanctie in twijfel getrokken. De 

kritiek is gericht op het beoogde resultaat, het terugdringen van onrechtmatig 

overheidsoptreden.180 Tegenstrevers van processuele sancties betogen in dit verband dat het 

terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden niet gegarandeerd kan worden en niet 

berust op een wetenschappelijke grondslag. Het is dan ook onduidelijk welke effecten een 

processuele sanctie kan hebben op toekomstig onrechtmatig overheidsoptreden.181 Verder 

wordt gesteld dat door een processuele sanctie de schuldige beschermd wordt tegen 

onrechtmatig optreden, terwijl het slachtoffer juist de partij is die in zijn rechten en belangen 

is geschaad.182 

Verder zijn tegenstanders van processuele sancties van mening dat onrechtmatig verkregen 

bewijs, bijvoorbeeld als de rechter toepassing geeft aan de sanctie bewijsuitsluiting, alsnog 

invloed heeft op het oordeel van de rechter.183 Immers, de rechter neemt vrijwel altijd kennis 

van het bewijsmateriaal voordat hij overgaat tot bewijsuitsluiting. In dit verband wordt gesteld 

dat het oordeel van de rechter (indirect) wordt beïnvloed.184 Embregts verwijst hierbij 

bijvoorbeeld naar het systeem in de Verenigde Staten. Daar wordt de toelaatbaarheid van het 

onrechtmatig verkregen bewijs in een voorprocedure getoetst.185 In dit verband kan ook 

worden gewezen op de visie van Enschedé. Enschedé is van mening dat er een afzonderlijke 

raadkamerprocedure ingevoerd zou kunnen worden om de rechtmatigheid van het bewijs te 

toetsen.186 De invoering van een afzonderlijke raadkamerprocedure zal ertoe leiden dat de 

rechter van de hoofdzaak geen kennis zal krijgen van informatie waarvan hij geen kennis had 

behoren te krijgen.187 Het wettelijk systeem in Nederland gaat uit van de professionaliteit van 

de rechter. De strafrechter wordt voldoende professioneel geacht om uitgesloten bewijs niet 

te betrekken bij de beoordeling van de zaak. 

 

5.3 Gronden voor sanctionering op basis van art. 359a Sv 

Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan afgeleid worden dat bij de strafrechtelijke 

beoordeling van processuele sancties de nadruk wordt gelegd op het 

effectiviteitsargument.188 De Hoge Raad heeft overwogen dat het normconform handelen van 

de opsporingsambtenaren moet worden bevorderd en het toepassen van een processuele 

sanctie hieraan moet bijdragen.189 Deze overwegingen van de Hoge Raad komen overeen 

met de intentie van de wetgever. Dit blijkt ook uit de woorden van de wetgever bij de 

totstandkoming van art. 359a Sv. De wetgever sprak de intentie uit om met art. 359a Sv een 

bijdrage te leveren aan het terugdringen van de ongewenste gevolgen van vormverzuimen.190 

Het uitgangspunt is dan ook dat het toepassen van een processuele sanctie moet bijdragen 

aan het normconform handelen van de politie en het openbaar ministerie. In dit verband dient 

opgemerkt te worden dat er ook een belangenafweging moet plaatsvinden, namelijk de 
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belangen van de verdachte bij het strafproces en de belangen van een effectieve opsporing, 

de waarheidsvinding en de belangen van slachtoffers en nabestaanden.191 Bij het toepassen 

van een processuele sanctie moet de strafrechter dan ook zijn oordeel baseren op de 

wegingen van argumenten en belangen.192 Hierbij moeten alle relevante argumenten en 

belangen worden betrokken. In dit verband moet worden afgewogen of een processuele 

sanctie bijdraagt aan of schadelijk is voor het aanzien en functioneren van de 

strafrechtspleging.193 Verder moet – met het oog op het effectiviteitsargument – aannemelijk 

gemaakt worden dat een processuele sanctie zal bijdragen aan de beoogde normerende 

werking op de praktijk van opsporing en vervolging.194 

Samen met Corstens en Borgers ben ik van mening dat de Hoge Raad minder lijkt te voelen 

voor de strafprocessuele voordelen van de verdachte bij schendingen die geen inbreuk 

maken op art. 6 EVRM.195 De belangen van een effectieve opsporing, de waarheidsvinding en 

de belangen van slachtoffers en nabestaanden wegen – met het oog op de overwegingen 

van de Hoge Raad betreffende de belangenafweging - in de meeste gevallen zwaarder.196 In 

aanvulling op hetgeen hiervoor is beschreven, dient opgemerkt te worden dat de focus van 

de rechterlijke controle ook kan liggen op het reparatieargument.197 Immers, het 

reparatieargument speelt een belangrijke rol bij de vraag of het onrechtmatig verkregen 

bewijs uitgesloten moet worden met het doel de situatie te herstellen c.q. repareren. Met de 

woorden van Corstens en Borgers heeft het reparatieargument de grootste 

zeggingskracht.198 De reden hiervoor is dat het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in 

een dergelijk geval buiten beschouwing dient te worden gelaten.199 

 

5.4 Gronden voor sanctionering op basis van het wetsvoorstel 

In het vorige hoofdstuk is het wetsvoorstel tot modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering, in het bijzonder de wijzigingen betreffende het vraagstuk omtrent de 

processuele sancties, besproken. Volgens dit wetsvoorstel moeten processuele sancties 

toegepast worden als de ernst van het nadeel dat de verdachte door onrechtmatig onderzoek 

heeft geleden en het belang dat met het bevorderen van normconforme opsporing gemoeid 

is, zwaarder wegen dan de met waarheidsvinding en bestraffing gemoeide belangen.200 Met 

het oog op de woorden van de wetgever kan opgemerkt worden dat in het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering meer ruimte zou kunnen komen voor het demonstratie- en 

effectiviteitsargument. 

De wetgever heeft ervoor gekozen om bewijsuitsluiting minder restrictief toe te passen. Dit 

heeft (positieve) invloed op het gezag van het recht en maakt duidelijk dat de overheid zich 

ook moet houden aan de regels, in het bijzonder bij de zorgvuldige uitvoering van het 

                                                           
191

 Corstens/Borgers 2018, p. 875. 
192

 De Winter NJB 2013, p. 4. 
193

 Corstens/Borgers 2018, p. 781-782. 
194

 HR 19 februari 2013, NJ 2013/308 m.nt. Keulen. 
195

 Corstens/Borgers 2018, p. 886. 
196

 Corstens/Borgers 2018, p. 887. 
197

 Samadi DD 2016, p. 3-4. 
198

 Corstens/Borgers 2018, p. 861-864. 
199

 In hoofdstuk 4 zal dit onderwerp, in het licht van het wetsvoorstel inzake de modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering, nader toegelicht worden. 
200

 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
(ambtelijke versie juli 2020), p. 753. 



32 
 

voorbereidend onderzoek. Dit is dan ook een voorbeeld waarin het demonstratieargument tot 

uitdrukking kan komen. Voor wat betreft het effectiviteitsargument, valt het op dat de 

wetgever de bevordering van normconforme opsporing relevant acht bij het toepassen van 

bewijsuitsluiting.201 Gelet op voorgaande dient opgemerkt te worden dat het in de praktijk 

voornamelijk zal gaan om de belangenafweging. De belangenafweging is afhankelijk van de 

feiten en omstandigheden van het specifieke geval en heeft een casuïstisch karakter. Deze 

beoordeling dient plaats te vinden in het belang van de bevordering van normconforme 

opsporing. Dit blijkt voornamelijk uit de gebruikte terminologie van het derde lid van de grond 

voor bewijsuitsluiting (4.3.14), in het bijzonder uit de volgende zinsnede: teneinde te 

bevorderen dat in overeenstemming met de geschonden norm wordt gehandeld.202 
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Hoofdstuk 6 – Conclusie 

 

Het strafrechtelijk leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs en de toepassing van 

processuele sancties heeft op dit moment de aandacht van de politiek. Art. 359a Sv is thans 

de basis voor het sanctioneren van onrechtmatigheden in het voorbereidend onderzoek. De 

wetgever heeft het voornemen om art. 359a Sv te wijzigen. In juli 2020 heeft het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van 

het nieuwe Wetboek van Strafvordering gepubliceerd. Met het oog op de inhoud van de 

memorie van toelichting, is in deze scriptie onderzoek gedaan naar de ratio voor processuele 

sancties, de wijziging van art. 359a Sv en de (mogelijke) verbeteringen die daaruit kunnen 

voortvloeien, in het licht van de argumenten die aan processuele sancties ten grondslag 

liggen. De vraag die centraal heeft gestaan in deze scriptie luidt dan ook als volgt: Wat zijn de 

redenen die aan het verbinden van processuele sancties aan vormverzuimen in het strafrecht 

ten grondslag kunnen liggen en komen deze redenen in gelijke mate ook tot uitdrukking in de 

wijziging van art. 359a Sv zoals voorgesteld in het wetsvoorstel tot vaststelling van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering?  

In de strafrechtelijke literatuur worden processuele sancties in het licht van de 

rechtsstaatgedachte benaderd en drie argumenten besproken die ten grondslag kunnen 

liggen aan processuele sancties, namelijk het reparatieargument, het demonstratieargument 

en het effectiviteitsargument. In algemene zin is de overheid ertoe gehouden zich te houden 

aan de regels en de aan de burgers toegekende te respecteren. 

Verder heeft de rechtspraak in een drietal overzichtsarresten de inhoud en reikwijdte van art. 

359a Sv verduidelijkt. 

Op basis van het huidig wettelijk kader van strafrechtelijk vormverzuimen en vaste 

jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat bij de strafrechtelijke beoordeling van processuele 

sancties de nadruk wordt gelegd op het effectiviteitsargument. Op grond van de 

overwegingen van de Hoge Raad moet in dergelijke gevallen aannemelijk gemaakt worden 

dat een processuele sanctie zal bijdragen aan de beoogde normerende werking op de 

praktijk van opsporing en vervolging. Samen met Corstens en Borgers ben ik dan ook van 

mening dat het effectiviteitsargument onder het huidig wettelijk kader een belangrijke rol 

speelt bij het toepassen van een processuele sanctie. 

Met het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, in het 

bijzonder: de wijzigingen betreffende de processuele sancties, zal art. 359a Sv vervangen 

worden door drie wetsbepalingen, namelijk artikel 4.3.13 (strafvermindering), artikel 4.3.14 

(bewijsuitsluiting) en artikel 4.3.15 (niet-ontvankelijkverklaring van het OM). Verder 

introduceert de wetgever een nieuw beoordelingsbegrip, te weten: het belang van een goede 

rechtsbedeling. Dit nieuwe criterium vormt de basis voor bewijsuitsluiting en vloeit voort uit 

het Onbevoegde hulpofficier arrest. De wetgever heeft met het nieuwe criterium beoogd de 

processuele rechten van de verdachte te beschermen en (meer) aandacht te schenken aan 

het normconform handelen van opsporingsambtenaren. Dit blijkt niet alleen uit de memorie 

van toelichting bij het wetsvoorstel, maar ook uit het derde lid van artikel 4.3.14. De wetgever 

heeft in het licht van het effectiviteitsargument ervoor gekozen de zinsnede 'teneinde te 

bevorderen dat in overeenstemming met de geschonden norm wordt gehandeld' op te 

nemen in voornoemde wettelijke bepaling. Verder dient opgemerkt te worden dat 

bewijsuitsluiting minder restrictief zal worden toegepast. Het restrictief toepassen van 
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bewijsuitsluiting heeft (positieve) invloed op het gezag van het recht en maakt duidelijk dat de 

overheid zich ook moet houden aan de regels, het zogeheten demonstratieargument. In dit 

verband dient opgemerkt te worden de wetgever van mening is dat processuele sancties 

toegepast moeten worden als de ernst van het nadeel dat de verdachte door onrechtmatig 

onderzoek heeft geleden en het belang dat met het bevorderen van normconforme 

opsporing gemoeid is, zwaarder wegen dan de met waarheidsvinding en bestraffing 

gemoeide belangen. 

Gelet op voorstaande kom ik tot de conclusie dat er meer ruimte zou kunnen komen voor het 

demonstratieargument. Dit kan worden verklaard aan de hand van de doelstellingen van de 

wetgever bij het wijzigen van art. 359a Sv, zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij 

het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De wetgever 

heeft dit dan ook expliciet laten terugkomen in de voorgestelde (nieuwe) bepalingen. De 

vraag of er ook daadwerkelijk meer ruimte zal ontstaan voor het demonstratieargument kan 

na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden beantwoord. Als het wetsvoorstel er is, 

zal moeten worden bezien hoe dat in de praktijk werkt.  
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